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$6 BÅiJMAGASiNET MOTOR

12009 bliver en ny dansk trollingbåJ søsat i
Øresund. Dell er bygget hos Claus Jacobsen

Bådcbyggcri i Horsholm.
Bag del nye maritime projekt "Utopia",

står tre erfarne herrer. der har arbejdet i båd

branchen i en menneskealder - nemlig Arne

Borghegn, ClausJ<lcohsen ogJohn Dyb{lal.
Arne er ell meget erfaren designer med

Oere hundrede båddesign på samvittig·

heden. Claus har bygget ca. 500 både. bta

150 Lange Optimistjoller og ca. 200 "Crazy

Dnc", og endelig John. som kende!" branchen

gennem 36 år ved salg af marincmotorcf

saml praktisk erfaring som billger af forskel

lige bådtyper
Tr-ekloveret ville saUlfnen skabe en unik

23 fods (7,02 m) lang uåd. der adskiller sig fra

de kendle bådtyper på markedel.

HVORDAN GØR MAN SÅ OET I 2009?
Del er en lang historie. som Bådmagasinet

MOTOR forsoger al gore korlog forståelig.
Fra dag et V;lr BIlsket ell håd med lav v'q,'1:,

stabilitet, let plomende. driftsøkonomisk og

lydsvag. samt med gode sejlegenskaber. Et

komplet udrustet koncept ink!. aluminiums
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Der er stuverum til fire fendere og fortoj·
ninger. klumper i agterspejlet samt hojt so
gelænder. Cockpittet er selvlænsende og i
styrehustaget er der et integreret udtr;cks·
cockpittclt med oplukkclige sider. samt
diverse arbejdslys. lanterner og antenner. [\'Ian
har beskyttet opholds/siddeplads for fire
i styrehuset og under cockpittcltet er der plads
til 6-8 personer.

På agterspejlet er der store agterluger og
badcstige. der gor det nemt at kormne om bord
efter endt badetur. Tankdæksler til benzin-o
vand- og holdingtanh.

GOOT UDSTYRET BÅO
Under dorken finder man store rum med
banener. brændstof, vand. holding- og ballast·
tanke. Når man har valgt at ~gge tO ballast·
tanke i båden, der kan fyldes med vand, er del
netop på gmnd af bådens lave vægt.

Bruger man b.lllastlankene rigtig, vil man
mlangt roligere beva;gelser i båden. specielt i
grov so. l'i:lrlkcllc ligger så Iwjl i båden. at de
kan henses ved 1~a;lp af ventiler på kar! tid.

Desuden enkd kabelføring til motorinstal·
lalion og plads til trollingmotor. Man finder et
kompJelledningsnet med udtag til ekstraudstyr,

2x12V iOl1lO A batterier. stovsuger og 220V
batlcrioplader samt hovedafbryder_

Værd at nævne er loftsbelysning ikahylten.
skotlamper. rodt oriellteringsJys. lys i garde·
robe og over håndvask. indbygget ty'antenne
og 12V stik. Slyrehustaget har projektor og
arbejdslys samt rodt oricllteringslys. samt
lys over pantry. konlampe og instrumentbelys,
ning. Navigalionsl)'s og projektor med joystKk.
230V landstrom. 12 V stik i ankerbrond til
ladning fra bil ved trailerkorsel.

Af sikkerhedsudstyr kan nævnes lænse- og

tfyk\'aIKispumpcr, nodblus. rMn.ings\~te til [lIT.

brandslukker. forbindingskasse og signalhorn.

EKSTRA UOSTYR
VII man betale ekstra kan en trollingmotor på
9.9-15 hk mOllIeres. Saml oliefyr, korepresen·
ning. tyverialarm, vanntvandsbcholdcr. blan
dingsbatterier. saltvandshaIle til pantry. radar
og hundmaling.

Vi glæder os til at provesejle den nye 100 °Al
motorbåd UtOpia 23 hen på sensommerCl1. At
man kan konstruere en bfld. der byder på så
meget. med sil lille vægt og beskeden motor
storrclse. der alligevel giver fart nok, er en klar
miljolIlæssig gevinst.

UTOPfA 23

I..ærl\lde. 7.02 m
Ik!l:kle. 2,48 m
~ . . . 0.35AJ.8 m
Vægt båd . ca 900 kg
Antal pe!SOIlef . . .8 stil.
Molor. 70·140 hk
Sfændsloflank 120+25 1
Valldtank . . ..............•............. 3D I
Holdingtank 20 I
Ballasnanke.2x150 300 I
Deplacement sejiklar ca. 1200 kg
tE·godkendelse. 8
Pris u/motor. . .. 625.000 kr.

Konslrukt0rel: Borghegn. Jacobsen. Oybdal
Producent Claus Jacobsen Båd~ærft,

...."'NW.clausjaeoosen.dk



lctva,gtstrailer. Med en maks. vægt p5 800 kg

+ motor, total trækvægt 1600 kg. Plus ell støj·

svag vibrationsfri påhængsmotor. Skroget skulle
ogs;'; være stærkt.

Derfor har Utopia 23 Ct massivt vinylcstcr

underskrog samt klassiske linjer kombineret

Illed moderne design. Inderskroget er meget

komplicerct med et væld af spanter og kamer,

som det hal' taget lang tid at udforme.

Resultatet er en MPB, multi purpose boat.

der er velegnet til trol!illgfiskeri, vandsport,

lUr. familie og ferie. ell slags dayeruiser, der

fungerer som ell campingvogn.

MOOERAT V-BUNO
Den lave vægt er opnåct ved bl.a. brug af

villylester i stedet for polyester. Det giver
mere end dobbelt brudstyrke. Afstandsmate

rialet bar en lyddæmpende og kondenshæm

mende effekt.

Da Biidmagasinet MOTOR besøgte værftet
kunne vi ved selvsyn se den specielle bund

konstruktion med en moderat V·bund. et

pra.'Cist afstemt forskib, urede stiklinjer og
nedacivinklede ehines.

Det giver en lav planingstærskel og gode

sejlegenskaber. Pilhøjder pft alle flader for
øget formstabiltet, stOne styrke og mindre

materialeforbrug. Slutresultatet er lav v<ep, Jer

kræver mindre motor, mindre brændstoftank,
mindre forbrug og en mere miljøvenlig båd

Fra projektets start og frem til den færdige

prolOtype er der gået mere end 5000 arhejds

timer, og to til tre mand arbejder på den frem

til sommeren.

BALSAL I COCKPITTET
Man får en balsal i en båd, der kun måler 7 Ill.

I Utopia 23 har man opnået tre fod mere

pladsudnyttelse i længderetningen i kraft af

et fyldigt forskib med en relativ lodret stævn.

samt et nyudviklet agterspejl med integreret

badeplatform
Konstruktionen giver mere plads både i

kahyt, styrehus med pantry og det store åbne

cockpit. hvor dørkarealct er næsten·1 m2 •

HVAD ER OER OM BORO?
På det pæne teakdæk finder Illan ankerurønd

med ankergrej S,UIl! forfortojninger. Endvidere

cr der land- og lrai!crstikdåse, forlojnings

klamper og klyds saIllI integreret ;mkcrrulle.

I kahytten er der separat afskærmet loilet
med udluftning. garderohe. stor lang nobhclt

koje og en harnekoje. Forluge og taglllge

~all1t div. sruverum, hylder, 12/230 V udtag og
pl~ds til en 28" n"dskærlll. I styrehuset med

fuld st;'lhøjde er el fitH P"lltly med (lobbclt

gasblus. vask med trykvand, hestik og service!

glasskuffe til seks personer. gryder. pander og

kolcsbb. Aff"ldsrulll og 121230V stik.

På forerpladsen har skipper en fin <lrhejds·

plads lIled godt overblik genuem vindspejlet
med sprinklcrdyser S"lllt vinduesvisker. Her

er bl.a. autopilot. gear/gas håndtag. log, ekko

lod, GPS-navigator, kompas. omdrejningsta:llrr,
timetællcr. lrimltih Uf. rorindikalor, kOltuonl,

e1tavle. kontrolpanc1, brandslukker. kophol·

dere. kikkert og stavlygte etc.

INTEGRERET TISSETRAGT
Bådens hoje fribord giver sikkerhed og en
behagelige fornemmelse i cockpittet. Der

kommer teak på dorken. de store glasdøre i

styrehuset ud mod <Jgterdæk/cockpit giver

lys og godt udsyn til agterdæk. f\'lan finder
fire douuC!te klaps,nlcr, der '"fors,'iIlder~ ind

i skrogsideme så fiskere får stor arbejdsplads
under fiskeriet.

Skal man "kun" ud at nyde det gode vejr.

giver klapsæderne med hynder (j·s gode

siddepladser i coekpittet. VIlder bonlet lil
rensning af fisk findes en praktisk tragt (eu

tissetragt) med aflob samt en bruser. der gor

det nemt at spule efter. når lIlaTl har renset fisk

dler tisset en lille tår.


